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2. číslo  cena 6 KčX. ročníkúnor 2009

 Se začínajícím rokem patří pozdravy a poděkování všem, kteří v
roce minulém přispěli svou měrou a valnou částí ve svém volném čase
do života města a spolků.

Zde jsem si zkusil jmenovat jednotlivce, ale vždy jsem objevoval
nová a další jména lidí, kteří si toto nejen mé pozdravení a poděková−
ní zaslouží (než chyby… tož jsem to raději vzdal).

Tak jednoduše, ať se daří v roce 2009 všem, na které myslím (ale
i těm, na které jsem si nevzpomněl) lépe než v roce minulém alespoň tak,
jak si jistě sami přejí. Do dalších let hodně vytrvalosti a síly.

Díky za vše Jaroslav Tvrz, místostarosta města Pečky
Poděkování patří i kulturnímu centru a pí Šukové s partou za ukon−

čení roku silvestrovským ohňostrojem.

Chtěla bych touto cestou poděko−
vat panu M. Pečenkovi z Drogerie
u radnice za poctivost a vstřícnost.

Pavlína Felixová

Poděkování

Šimon Nosek, který plave za oddíl
Lokomotivy Nymburk, se v  loňském
roce opět kvalifikoval na zimní mistrov−
ství České republiky staršího žactva,
které se konalo ve dnech 13. a 14. pro−
since v Prostějově.

Spolu se svým oddílovým kamará−
dem Tomášem Havránkem se na mistrov−
ství probojovali hned v pěti, respektive
šesti disciplínách, což je nejvyšší mož−
ný počet startů, které lze na tomto vr−
cholném podniku  absolvovat.

Dokázal tak svou všestrannost
a vysokou výkonnost. Vytvořil třikrát
osobní rekord. Nejlepšího umístění

Reprezentuje

i svou školu a město

 Zleva Tomáš Havránek a Šimon Nosek

dosáhl v disciplíně 200 m znak, kde
doplaval na vynikajícím 10. místě.
Těsně za první desítkou – jedenáctý –
pak skončil na poloviční trati. Ani
v ostatních disciplínách se neztratil
a skončil do 20. místa. Dík za to patří
trenérům paní Řehákové a Mgr. Hrst−
kovi, kteří jej takto připravili.



Pečecké noviny2

Jednání rady města zahájil a řídil starostapan Milan Urban.
Rada bere na vědomí:

– Plnění rozpočtu k 30. 11. 2008.
– Poplatek za TDO ve stejné výši jako v roce 2008

(500 Kč) pro fyzické osoby s trvalým pobytem v obci
Pečky a Velké Chvalovice s tím, že OZV č. 3/2007 zůstá−
vá tak nadále v platnosti.

– Informaci tajemníka o dílčím přezkoumání hospoda−
ření města Pečky za rok 2008 KÚ Středočeského kraje
s těmito nedostatky:

− Předsedkyně kontrolního výboru doloží zápisy
z činnosti výboru za rok 2008 při konečném přezkoumání.

– Informaci starosty ve věci zavedení digitálního tele−
vizního příjmu od ledna 2009 a informaci o stanovení po−
platku abonentů za televizní programové nabídky.

– Informaci o průběhu výběrového řízení na investiční
akci „Revitalizaci centrální části Peček parku Za Sadem“.

– Informaci o výpočtu cen Pečeckých služeb, s. r. o. Peč−
ky – vodné a stočné 2009.

– Informaci starosty o termínu prvního zasedání RM
v roce 2009 dne 5. 1. 2009.
Rada schvaluje:

– Rozpočtové opatření č. 12/2008.
– Doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření

č. 13/2008.
– Doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok

2009, rozpočtový výhled roku 2009–2015 na základě do−
poručení FV.

– Doporučuje ZM ke schválení vyhlášení výběrového
řízení na poskytnutí půjček z FRB na rok 2009. Přijímání
žádostí proběhne 1. 1.–28. 2. 2009. V měsíci březnu komise
žádosti zpracuje a poté předloží ke schválení ZM + návrh
rozpočtu FRB.

– Pokyny a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání s účinností od 1. 1. 2009.

– Doporučuje ZM ke schválení odprodej orné půdy:
− Pozemky v k. ú. Pečky o celkové výměře 102 542 m2.
− Pozemky v k.ú. Velké Chvalovice o celkové vý−

měře 271 036m2.
– A souhlasí s vybudování stání pro osobní automobily

před čp. 934–936 V Horkách, Pečky na základě žádosti
p. Luďka Kozáka, bytem Pečky 936 za stejných podmínek
jako u předešlých žadatelů.

– Doporučuje ZM ke schválení zvýšení ceny za likvida−
ci TDO pro právnické osoby v roce 2009. Cena je zvýšena
o režijní náklady a cenu za uložení odpadů na skládce.

– Termín a program veřejného zasedání ZM dne 17. 12.
2008 od 18 hodin v KS Pečky.

– Doporučuje ZM ke schválení odkoupení pozemku
č. parc. 440 o celkové výměře 115m2 v obci a k. ú. Pečky od
p. M. Růžičky, bytem Pečky 824. Město Pečky uhradí po−
platek spojený s převodem u k. ú. v Kolíně.

– Dohodu o ukončení smlouvy o dílo na provoz infoka−
nálu na základě vzájemné dohody ke dni 31. 12. 2008.

– Uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy mezi kabelo−
vou televizi CZ Česká Třebová a městem Pečky.

– Uzavření smlouvy o dílo mezi firmou COLUTEA, s. r. o.
Zásmuky a Městem Pečky na pokácení, odvětvení a nařezá−

Rada města Peček
konaná dne 5. ledna 2009

Jednání rady města zahájil a řídil starosta města pan
Milan Urban.

V 16.20 hod. se na zasedání RM dostavil velitel JPO II p.
Jiří Volek, ohledně podání stížnosti při pořádání trhů, kdy
není možné projet s hasičským vozidlem. Předložil radě fo−
tografie nesprávného parkování v průběhu pořádání trhů,
což ohrožuje výjezd hasičských vozů.
Rada bere na vědomí:

– Žádost Domova české hudby, o. p. s. s tím, že tato bude
předána ředitelce KS Pečky a pí Švandové (ČKA).

– Informaci starosty ohledně realizace poptávkového ří−
zení zpracovatele žádosti o dotaci na opravu chodníků
v Pečkách. Celkem došly tři cenové nabídky: firma Asan−
geo, MAS Podlipansko a firma Ingeniring Krkonoše.
Rada schvaluje:

– Provedení rekonstrukce soc. zařízení v Kulturním stře−
disku Pečky z důvodu havarijního stavu.

ní kmenů, včetně odfrézování pařezů topolové aleje v areá−
lu městského parku ve výši předložené cenové nabídky.

– Jakožto zadavatel výběrového řízení veřejné zakázky
„Revitalizace centrální části Peček–Park Za Sadem“ a na zá−
kladě doporučení hodnotící komise toto výběrové řízení ruší.

– Vyhlášení nového výběrového řízení na investiční akci:
„Revitalizace centrální části parku Za Sadem“, schvaluje za−
dávací podmínky s následujícími hodnotícími kritérii:

70% výše nabídkové ceny,
15% doba plnění,
15% obchodní podmínky.
– A jmenuje hodnotící komisi na akci: „Revitalizace

centrální části parku Za Sadem“ ve složení: Ing. Jiří Kadle−
ček, Ing. Josef Beránek, Ing. Věra Růžičková, Milan Palus−
ka, Milan Urban, Mgr. Ing. Luboš Zajíc + náhradníci.

– Prodloužení nájemní smlouvy na základě žádosti
p. Šenfelda v čp. 218 tř. 5. května, Pečky (byt č. 17).

– Platové výměry účinné od 1. 1. 2009 pro ředitele MŠ
Mašinka Pečky a ZŠ Pečky.

– Finanční dar členkám SPOZ za činnost v roce 2008.
– Jmenování nových členek do sportovní komise:

pí Ladislavu Šátkovou – volejbalový oddíl,
sl. Hanu Křížovou – oddíl Taekwondo.

Rada ukládá:
– Vedení města do příští RM učinit poptávkové řízení

ohledně zpracovatele žádosti o dotaci na SFDI – rekonstrukce
chodníků v Pečkách.

– Vedení města zahrnout do programu zasedání ZM dne
17. 12. 2008 OZV o poplatku z ubytovací kapacity.

– A pověřuje starostu města k uzavření dohody o ukonče−
ní smlouvy o dílo na provoz infokanálu (kabelová televize).

– Vedení města předložit na příští zasedání RM nabídky
bezpečnostních agentur na zvýšení bezpečnosti ve městě.

– Předsedovi sportovní komise p. Ing. Zedníkovi ná−
sledně svolat po schválení rozpočtu na rok 2009 zasedání
komise a současně vyzvat sportovní oddíly o předložení
vyúčtování za rok 2008.

– Stavebnímu odboru Ing. Zavřelovi připravit vyčíslení
nákladů na zajištění umístění stojanu Eko vody v jižní části
Peček za podchodem.

Rada města Peček
konaná dne 8. prosince 2008
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za psa chovaného
v rodinném domku, zahradě 200 Kč 300 Kč
za psa chovaného v domě
s dvěma a více byty 500 Kč 500 Kč
za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč 200 Kč

Upozorňujeme občany, že poplatek ze psů

je splatný do 15. února

Za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele

Za prvního psaSazba poplatku činí ročně

Stav obyvatel k 31. 12. 2008

Počty obyvatel Pečky Velké  Chvalovice Celkem

muži 1 962 179 2 141
ženy 2 005 199 2 204

celkem 3 967 378 4 345

přistěhovaných 197
odstěhovaných 104

narozených 42
zemřelých 50
přestěhovaných v obci 107

Změny za  1.–12. 2008

kým způsobem pokračuje spor mezi
p. Libánským a Tonou ohledně vlast−
nictví kulturního střediska, poté zadat
poptávkové řízení na rekonstrukci WC
v Kulturním středisku Pečky.

– Odboru správy majetku města
a BH Ing. Růžičkové zprostředkovat
jednání s MUDr. Seifertovou ohledně
odkoupení a prodeje pozemku.

– Odboru výstavby Ing. Zavřelovi
připravit návrh na umístění laviček
podél rybníka „Benešák“ (cca 3 ks).

– Starostovi uzavření mandátní
smlouvy s firmou Asangeo, a. s. Pečky
na zpracování žádosti o poskytnutí do−
tace na rekonstrukci chodníků na SFDI.

– Tajemníkovi do konání prvního trhu
v roce 2009 zapracovat požadavek HZS

do nájemní smlouvy na rok 2009 ohledně
bezpečnosti průjezdu HZS Pečky.

– Starostovi uzavření smlouvy na
regulovaný odchyt přemnožených ho−
lubů s firmou Adezin, s. r. o. Červené
Pečky 387 na základě cenové nabídky.

– Starostovi uzavření mandátní
smlouvy mezi Městem Pečky a firmou
Valdemossa, s. r. o. Praha na zpracová−
ní výběrového řízení na investiční akci
„Snížení znečištění odpadních vod
v Pečkách“ – na funkci stavebně−tech−
nický dozor investora.

– Ek. správnímu odboru pí Bahní−
kové připravit rozpočtová opatření
č. 1/2009 z důvodu naplnění smlouvy
mezi Městem Pečky a firmou Adezin,
s. r. o. Červené Pečky.

– Plán hospodářské činnosti Od−
boru správy majetku města a BH na
rok 2009 s celkovými plánovanými
výnosy: 4 590 000 Kč, s celkovými
náklady: 3 390 000 Kč a hospodářský
výsledek 1 200 000 Kč.

– A trvá na původní dohodě s maji−
telkou lunaparku p. Novotnou na pro−
nájmu prostoru za kostelem na náměs−
tí při akci „Jede, jede mašinka“, která
trvá do roku 2010.

– Uzavření mandátní smlouvy mezi
městem Pečky a firmou Asangeo, a. s.
Pečky na podání žádosti na dotační ti−
tul SFDI – vypracování projektové
dokumentace na rekonstrukci chodní−
ků ve vytipovaných lokalitách.

– Uzavření mandátní smlouvy mezi
městem Pečky a firmou Valdemossa,
s. r. o. Praha na zpracování výběrové−
ho řízení na investiční akci „Snížení
znečištění odpadních vod v Pečkách“
– na funkci stavebně−technický dozor
investora.

– Investiční projekt na realizaci pří−
pravných prací a elektrické přípojky
pro instalaci druhého stojanu Eko
vody v oblasti Pečky – jih, přesné mís−
to určí Pečecké služby. Režijní nákla−
dy bude hradit firma p. Petružílka –
Eko voda.

– Váhová procentuelní kriteria za−
dávacích podmínek výběrového říze−
ní na investiční akci „Snížení znečiš−
tění odpadních vod v Pečkách“
v následujících parametrech – 100 %
nabídková cena.

– Uzavření smlouvy na odchyt pře−
množených holubů s firmou Adezin, s.
r. o. Červené Pečky 387 v možných
třech etapách.
Rada neschvaluje:

– a nedoporučuje ZM schválit vý−
měnu pozemků ve vlastnictví MUDr.
Seifertové, bytem Pečky (pozemky u ryb−
níka – celkem 469 m2) za stavební parce−
lu (ve vlastnictví města) část č. parc. 2265/
10 – pozemek u myslivny. RM navrhuje
MUDr. Seifertové jednání, kde by bylo
samostatně řešeno odkoupení pozemků
u rybníka a prodej pozemku na stavební
parcelu odděleně.

– Na základě OZV č. 4/04 o stano−
vení okruhu VHP společnosti Lucky
Money, a. s. Chodouň 213 provoz in−
teraktivních videoloterních terminálů
na adrese Pečky, Tř. 5. Května  čp. 191.
Rada ukládá:

– Odboru správy majetku města
a BH Ing. Růžičkové kontaktovat práv−
ní oddělení společnosti Tona Pečky, ja−

Oznámení o vypsání veřejné soutěže

Město Pečky oznamuje,

že v období na přelomu ledna a února 2009

vypíše veřejnou soutěž na

Technický dozor investora akce

„Snížení znečištění odpadních vod města Pečky“.

Další informace bude možné získat na internetových

stránkách města

Pečky: www.pecky.cz nebo na centrální adrese.
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Tábor s nepřerušenou

padesátiletou tradicí!
LDT Hryzely (založen v roce 1958)

Letošní sezóna je další v nepřetržité řadě v životě tohoto
tábora. I mezi letošními přechodnými obyvateli budou vnou−
čata i děti prvních i dalších „hryzeláků“. Jsou pokračovate−
li tradice, která se pro mnohé další stala součástí života.

Jelikož se hodně dětí vrací již k několikanásobnému
pobytu, je nutné oprostit se od stereotypu a chtít vždy
něčím novým děti překvapit. Loňská změna ve vedení
I. a III. běhu (kdy se do vedení vrátili „praví“  hryzelá−

Jedná se o dílo takového rozsahu, že jej město ne-

může realizovat z vlastních zdrojů a proto bylo roz-

hodnuto vypracovat ucelený projekt, na který bude

požádáno o dotaci u Státního fondu životního pro-

středí (SFŽP). Proto byl vypracován projekt se sou-

hrnným názvem „Snížení znečištění odpadních

vod města Pečky“. Ten se dělí na 3 celky, kterými

jsou: Dostavba kanalizační sítě v Pečkách, výstav-

ba kanalizace ve Velkých Chvalovicích a rekonstruk-

ce a intenzifikace ČOV.

Dostavba kanalizační sítě v Pečkách – tato část

akce by měla vyřešit odkanalizování všech zbý-

vajících částí města. Jedinou výjimkou je zatím

lokalita prodloužení ulice Petra Bezruče od nad-

jezdu směrem na Velké Chvalovice zadem. Plá-

nované řešení po-

čítá s výstavbou

kanalizace gravi-

tační, tedy bez přečerpávacích a podtlakových

stanic. Jednotlivé řady budou vždy napojeny na

stávající kanalizaci.

Výstavba kanalizace ve Velkých Chvalovicích – v této

lokalitě není v současné době vybudována žádná

kanalizace, mimo dešťové v některých částech obce.

Vzhledem k členitosti terénu je zde plánována ka-

nalizace gravitační, se systémem přečerpávacích

stanic, které dopraví splašky do centrální čerpací

stanice a ta poté výtlakem do gravitačního řadu v

Pečkách. Pro napojené občany bude mít toto řeše-

ní tu výhodu, že oproti tlakové nebo podtlakové ka-

nalizaci odpadá starost o vlastní část kanalizační

přípojky, tedy o jímku s čerpadlem nebo podtlako-

vým ventilem a objekt je napojen gravitačně, tedy

samospádem, bez nároků na zvláštní

Již mnoho let je v Pečkách situace kolem kanalizace jasná. Je potřeba dostavět
kanalizační řady v lokalitách, kde nejsou a dát tak možnost napojení všem občanům
města. Druhou, neméně důležitou prioritou je rekonstrukce čistírny odpadních
vod (ČOV).

údržbu a energii. O přečerpávací stanice se v tom-

to případě bude starat provozovatel kanalizace,

tedy Pečecké služby,  s. r. o.

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV – projekt řeší

rekonstrukci stávající ČOV a výměnu již zastaralé

technologie tak, aby ČOV splňovala limity čištění.

Na akci bylo požádáno o dotaci a podle informací,

zveřejněných na internetových stránkách SFŽP,

naše žádost podmínkám vyhověla. V současné době

čekáme na oznámení této skutečnosti od ministra

životního prostředí. Dále bude následovat vypsání

dvou výběrových řízení. To první, bude na technic-

ký dozor investora a mělo by být vypsáno do polo-

viny února. To druhé bude na generálního dodava-

tele celého díla a jeho vypsání předpokládáme

v březnu 2009. Veš-

kerá dokumentace

k těmto výběrovým

řízením podléhá schválení ze strany SFŽP.

Po stránce stavební předpokládáme, že stavba

bude zahájena cca v září 2009 a dokončena do kon-

ce roku 2011. Celé akci věnujeme maximální pozor-

nost a věříme, že se nám podaří tuto asi největší sta-

vební akci v dějinách města zvládnout. Na stránkách

PN se budeme snažit průběžně poskytnout všechny

potřebné informace. Jen bych chtěl všechny obča-

ny města požádat o shovívavost v průběhu provádě-

ní prací. Je jasné, že výkopové práce ve městě jsou

vždy zdrojem nepříjemností. V létě za sucha je to všu-

dypřítomný obtěžující prach, v ostatních případech

je to nepořádek v podobě blátíčka, které chtě nechtě

zašpiní ulice. Mohu jen slíbit, že se budeme snažit ve

městě udržet pořádek co nejvíce to půjde.

P. Dürr

Dostavba kanalizace

ci), byla dána i snahou o jejich oživení. Vysokou laťku,
kterou si vedení všech běhů nasadilo, budou chtít pečli−
vou přípravou programu udržet. Témata a náplně tábo−
rových her jsou volena s ohledem na věkové složení zú−
častněných dětí. Musí stejně zaujmout předškoláčka
schopného být poprvé několik dnů bez maminky až po
školáky končící ZŠ. Je i možná účast staršího dítěte, kte−
ré mělo u nás předchozí bezproblémový pobyt. Hlavním
smyslem zapojení dětí do soutěžení v rámci her je rozví−
jet nejen jejich samostatnost, ale být i členem týmu jdou−
cího za společným cílem s vůlí co nejlépe uspět. Jsme
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mocnicí Kolín. Osobní hygiena je dána oddělenými WC,
umývárnami i sprchami s teplou vodou.

Kromě her v krásném okolí tábora ležícího v údolí s pro−
tékajícím potůčkem uprostřed posázavských lesů, je pro−
gram zpestřován i výlety – pro menší po okolí, starší se vy−
dávají do Kouřimi (skanzen), ale i do Sázavy, na Český
Šternberk či do Kutné Hory. Zde je velkým lákadlem i sve−
zení na nejdelší bobové dráze u nás.

Děti se v tomto táboře rozhodně nenudí.

Termíny a témata dětských pobytů v roce 2009

I. běh 1. 7. –18. 7.

Pod pirátskou vlajkou HV Pavel Céza

II. běh 19. 7.– 1. 8.

Shrekův les HV Ing. Šárka Jedličková

III. běh 2. 8.– 15. 8.

Simpsonovi přicházejí HV Marek Vondráček

táborem pro všechny děti. Bereme k pobytu i děti s be−
zlepkovou dietou případně s mírným zdravotním omeze−
ním zvládnutelném v daném prostředí.

Programy bývají zpestřeny nějakým překvapením, ale
i zopakováním úspěšného vloženého vystoupení z před−
chozích let. Jsou to i parašutisté, kteří z helikoptéry dokáží
přistát v bezprostřední blízkostí dětí. Ne každému se podaří
o prázdninách si takovou helikoptéru prohlédnout a mít
i fotografickou památku. Děti si mohly i vyzkoušet odvahu

při lezení na cvičné stěně či jízdě lanovkou. Úspěch měly
skupiny historického šermu, či policejní psovodi se svými
„Rexy“ i ukázky z techniky kriminalistů či odvaha dopro−
vodců letadel a dalších specializací. Také hasiči se svou
technikou či ochránci dravých ptáků umí děti zaujmout.
Nevídaným uměním v ovládání bičů vždy zujme mistr svě−
ta v této disciplině Pavel Votápek. Loňská návštěva a spo−
lečné zazpívání se členy skupiny Divokej Bill či vystoupe−
ní písničkářky Lenky Dusilové bylo pro děti velkým
zážitkem. I na barevnost ohňostroje se dlouho vzpomíná
a tak jeho opakování jistě děti potěší.

Ubytování dětí je dáno jejich věkem – mladší jsou zpra−
vidla v chatkách a starší v podsadových dvoulůžkových
stanech. Strava je podávána 5× denně. Jídelníček je sesta−
vován hlavně s přihlédnutím k chuti dětí (kterou jsme si
ověřili i pomocí ankety mezi nimi), tak i s ohledem na zdra−
vou výživu. Pravidelné je podávání čerstvého ovoce i zele−
niny. Také mléčné výrobky ke svačině či cereálie k snídani
jsou u dětí oblíbené.

Na každém běhu jsou jako zdravotní dozor dvě zdravot−
nice a odborná garance zdravotní péče je zajišťována Ne−

Cena pobytu v I. běhu (18 dnů) 4 380Kč, ve II. a III. běhu(14
dnů) 4 080 Kč. Na pobyt lze získat příspěvek (zaměstnava−
tel rodičů, sociální odbor MÚ,OÚ). V případě příspěvku od
zdravotní pojišťovny vystavujeme potvrzení na ozdravný
pobyt. Možnost rozložení platby.
Uvítáme zájemce o spolupráci – i z řad rodičů (možnost
zvýhodněného pobytu jejich dětí)

Informace a přihlášky
LDT Hryzely, o. s. nám. T. G. M. 38, P. O. Box 1,
289 11, Pečky
Tel.: 321 785 486, 603 731 137, 602 818 808, 724 083 304
e−mail: ldt.hryzely@quick.cz
www.ldt–hryzely.cz
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 Městská knihovna poskytla své služby 9 371 návštěvní−
kům (výpůjčky knih, internet, kopírování).

 Počet výpůjček – 27100.
Registrovaných čtenářů – 659.

 V knihovně proběhly následující akce
výstava fotografií J. Suttnera – Austrálie magická,
výstava fotografií Marcely a Roberta Honsových
– Egypt,
výstava obrazů a kreseb Marcely Novákové,
výstava kresleného humoru Jiřího Lazara,
výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Pečky,
koncert ZUŠ Pečky k Svátku matek,
beseda s firmou Pacák – O srubech a roubenkách,
výstava železničních modelů − Jede, jede mašinka,
výtvarná soutěž pro děti – Namaluj Dášeňku,
soutěž pro děti – Den města,
ve spolupráci se ZUŠ Pečky koncert T. Pfeiffera „Spo−
lečná věc“,
lekce informatické výchovy pro ZŠ,
kurz ruského jazyka,
kurz Tai−či,
kurz výroby vánočních ozdob,
kurz zdobení velikonočních kraslic,
kurz malování na látku,
kurz pletení z pedigu,
kurz batikování,
jarní a podzimní kurzy břišního tance pro začáteč−
nice, mírně pokročilé a pokročilé,
prodejní výstava svíček.

Rok 2008 v městské knihovně

Městská knihovna Svatopluka Čecha

Robota - II.

František Vavák, rychtář milčický, z jehož vyprávění uvá−
díme tyto úryvky, byl člověk opatrný, vždyť sami páni mu
vymohli císařovo uznání a „peníz záslužný“. Přece se v něm
ale bouřila krev, když viděl utrpení českého lidu. O pánech
mluví zle. Tu je několik jím popsaných případů zvůle panstva:
Když pán přijel na pole, bylo nejhůř. Byl−li kdo vzadu, dostal
od drába ukrutnou ránu, a to měl štěstí, neřekl−li dráb nic páno−
vi, který by chudáka dal znovu zbít nebo by bil sám. „Jeden
pán sedláka mlátil a přitom knoflíčky ztratil. Sedlák je musel
šesti rejnskými zlatými zaplatit. Jiný mlátě sedláka ztratil pa−
ruku, vítr ji odnesl a sedlák ji zaplatiti musel“.

Případů surovosti pánů uvádí Vavák celou řadu: „Při kaž−
dém zámku osel stál, ze dřeva udělaný, tříhranný jako šibeni−
ce, 7 nebo 9 loket dlouhý. Na toho se dostal sedlák, byť neměl
více nic zmeškáno nežli roboty jeden den, seděl tam celou so−
botu, někdy i soused šedivý, byť klel a s pláčem prosil, přece na
osla jíti musil.“ Otřesný případ se stal v Konárovicích. Jakýsi
Bojákovský ženě sbírající klestí na krk dal těžký železný kruh
s půlloketními špicemi, takže nemohla nic dělat, ani sedět či
ležet. Kdosi jí dopomohl dostat se do Vídně k Marii Terezii,
tam jí kruh otevřeli a krk hojili, Bojakovského do Vídně zavo−
lali. Když přijel, dala císařovna kruh znovu zavěsit a trýznitele
se ptala, má−li chudá poddaná mít takový trest. „Tu on na kole−

Novinky na DVD

Bobule – Česká komedie
Režie: Tomáš Bařina
Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Václav Postránec−
ký, Jiří Bábek, Tomáš Matonoha,  a další.
Temný rytíř – Americký film
Režie: Christopher Nolan
Hrají: Christian Bale, Heath Ledger, Maggie Gyllenhaal,
Gary Oldman, Cillian Murphy.
Nejkrásnější hádanka –  Česká  pohádka
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, Veronika Kubařo−
vá, Miroslav Táborský, Taťjana Medvecká a další.
Zahulíme, uvidíme 2: Útěk z vězení – Americká dobro−
družná komedie
Režie: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg
Hrají: John Cho, Kal Penn, Roger Bart, Jack Conley, Neil
Patrick Harris, Rob Corddry, David Krumholtz, a další.
Cesta do středu Země – Americký film
Režie: Eric Brevig
Hrají: Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem.

na padl a prosil o milost“ píše Vavák a dodává, že Bojakov−
ský zchudl a „sešel hanebnou nemocí Herodesovou“.

Nejvíce bolelo českého rolníka, že bit býval rukou ci−
záckou, ovšem bili i Češi. O jednom se říkalo: „Pane Bože,
chraň nás purkrabího Brože!“

Poddanství a robota byly vždy zlé. Stávalo se, že celé
vesnice pánům utíkaly. Roku 1641 utekli poddaní děkanu
karlštejnskému, r. 1686 utekla celá ves panu Chlumčanské−
mu, … „Slovem, ať vážíš z pramenů starých ze kterého kouta
českého koli: všude stejný žalm, stejný nářek, stejná bída“.

Jako lidé trpěla i zvířata. O tom příště.

Z. F., Dobřichov

Z regionu
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Náš jazyk – čeština

pí

Pí je zkratka výrazu paní, a jak nadpis prozrazuje, za touto
zkratkou se tečka nepíše: obraťte se na pí Šukovou. Ten,
kdo namísto pí užije pouhé p, ovšem s tečkou (p.), chybu
neudělá, zvolí však zkratku méně obvyklou.

pomlčka a spojovník

Známá „pomlčková válka“ o Česko−Slovensko byla, od−
borně řečeno, sporem o spojovník. Typografové sice mají
ještě podrobnější dělení (nejkratší je spojovník čili divis,
následují polodlouhá, tzv. půlčtverčíková, a dlouhá čtver−
číková pomlčka čili tiret), ale rozdíly se v jazykové praxi
stírají, takže ASCS zaznamenává slovo tiret jako synonym−
ní se slovem divis. Ne každý, kdo píše na počítači nebo
vytváří webové stránky, umí a chce oba znaky rozlišovat.
Přesto i PČP rozlišují dlouhou pomlčku – oddělenou zpra−
vidla mezerami – od krátkého spojovníku (v některých funk−
cích zvaného rozdělovník) psaného bez mezer.

Pomlčku bez mezer používáme pro rozsah (viz níže);
jinak ji oddělujeme mezerami, ať signalizuje odmlku (Ale
to přece – ), vyznačuje vsuvku (A teď – aspoň podle mě – to
nejdůležitější) nebo spolu se začátkem odstavce označuje
začátek přímé řeči (– Kam se chystáš? zeptala se).

Spojovník používáme při dělení slov na konci řádku, na
konci slov, která mají pokračování jinde (dvou− a třílůžko−
vé pokoje), a u složenin vyjadřujících podvojnost nebo vzá−
jemnost (Frýdek−Místek; česko−polské vztahy; literárně−hu−
dební, ale srov. trestněprávní; Hanzelka−Zikmund;
Havránkova−Jedličkova Česká mluvnice; paní Gabriela
Beňačková−Čápová). Ve složených příjmeních žen, které se
rozhodly ponechat jak manželovo, tak své původní příjme−
ní, je však podle současného zákona o rodině možná pouze
podoba bez spojovníku (Skopalová Horáková).

K psaní měst a jejich částí: Při psaní Praha 10−Zahradní
Město vzniká podivné uskupení 10−Zahradní, poněkud při−
pomínající názvy chemických látek (např. 1−fenyl−2,3−di−
methyl−4−isopropylamino−5−pyrazol). Raději tedy pišme

Vzdělávací centrum Pečecka

třída Jana Švermy 141, Pečky.

Tel.: 321 62 16 62, 724 39 209,

www.vzcentrum.cz

☺  Mateřské centrum Pramínek  ☺

Program – ůnor

4. 2. Zimní tvoření s Lenkou
11. 2. Výlet do Vodního světa v Kolíně

Odjezd individuální dopravou, sraz před vstupem do Vod−
ního světa v 9.45 h ,10 h společná návštěva solné jeskyně,
potom dle zájmů rodičů a dětí v 11 h  koupání v aquaparku.

Prosíme o nahlášení zájemců o pobyt v solné jeskyni z
důvodu objednání míst.
18. 2. Karnevalový rej MC Pramínek

Začátek v 10 h – zpívání a tanečky, dortové pohoštění
pro děti, soutěž o nejlepší masku…
            Prosíme maminky o nahlášení účasti na této akci,
viz kontakty MC Pramínek.
25. 2. Zpíváníčko – písničky, říkadla a pohybová cvičení.

Scházíme se ve středu od 9 do12 hodin.
Vstupné:  30 Kč, členové OS Maminky sobě 15 Kč, děti
zdarma, poplatek za použitý materiál 10 Kč.
Kontakty: tel.:722 671480, e−mail mcpraminek@seznam.cz
www.praminek.unas.cz

Pramínkovské
 zpíváníčko

Pro velký zájem
Tomáš Pfeiffer opětov−
ně rozezní Vodnářský
zvon v Pečkách 22. 4.
v prostorách základní
umělecké školy. Poslu−
chači se mohou zapo−
slouchat do alikvotních
tónů, které nejen rezo−
nují s naší duchovní
podstatou, ale dle lámů
léčí i naše tělo. Zajíma−
vostí je i to, že součástí
hudebního nástroje je
vodní hladina, která
během hry vytváří rezo−
nanční obrazce a ve
fortissimu dochází až k její levitaci do výše řady centimetrů.
Hudební zážitek je tak doplněn i silným zážitkem vizuálním.

Praha 10 − Zahradní Město. Důsledné by bylo psát také Pra−
ha − Dejvice, ale jsou−li obě složky jednoslovné, lze se smí−
řit i s úspornou podobou Praha−Dejvice.

Udáváme−li rozsah, odpovídá slůvku až dlouhá pomlčka
bez mezer: oběd 12.00–12.45; návštěvní hodiny: říjen–du−
ben 9–16; cena 770–990 Kč; termín 1.–3. 7. 2006; strana 16–24;
trasa Praha–Liberec; v letech 1841–1904 a při víceslovných
s mezerami: Praha 1 – Malá Strana, trasa Praha – Hradec Krá−
lové; termín 5. 8. – 12. 10. 2006.

Pokud se spojovník ocitne na zlomu řádku, opakuje se:
česko−|−polské; podobně není−|−li. Objeví−li se na konci řádku
pomlčka, na novém řádku se již neopakuje. V takových přípa−
dech, pokud to jde, je však vhodnější ji nahradit slovem.
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Dva organizátoři nafoukli za 2 ho−
diny 230 ks balonků s přáníčkem Je−
žiškovi. V 15,30 hod. byly balonky
rozdány, 33 kusů nepočkalo na start
a vydalo se k Ježiškovi jako předvoj.
Na povel moderátorky Diany Kobza−
nové z rádia Frekvence 1 bylo tudíž
vypuštěno 197 balónků. Bylo vyloso−
váno 25 přáníček Ježiškovi a děti od
něho dostaly již malé dárečky. Všich−
ni v Pečkách doufáme, že jsme přispěli
k vytvoření českého rekordu v počtu
vypuštěných balonků.

České Vánoce s Ježíškem

Kulturní středisko v Pečkách uspořá−
dalo první ročník novoročního špací−
ru okolo města. Malá skupinka  se vy−

dala na trasu po nové cyklostezce do
Velkých Chvalovic.Tam, u klasicist−
ní kaple z roku1833, na ni čekala pani
Švandová, která jim řekla něco o mi−
nulosti kaple a zbytku tvrze. Dále tra−
sa vedla polní cestou ke hřbitovu, kde
bylo vzpomenuto zapálením svíček na
najbližší. Procházka trvala hodinu
a půl a končila na náměstí v Pečkách.

Oslavy na závěr roku se konaly před
radnicí v Pečkách. Děti se zahřály při
soutěžích a dospělí zase svářem. Na
závěr byl v 19 hodin odpálen ohňostroj,
který světelnými efekty vyvolal nejen
v dětech obdivné jééé, to je krása!

V sobotu skončil
taneční kurz závěreč−
ným věnečkem. Sleč−
ny vypadaly jako
princezny a z chlap−
ců se na chvilku stali
gentlemani.

K dobré náladě
hrála oblíbená kape−
la Pohoda a taneční
mistři manželé Svě−
cení si oddychli, že
vše zdárně proběhlo.

Kulturní středisko

Kulturní středisko Pečky pořádá

a  připravuje:

     Taneční večery – každou druhou
neděli od 19 hod. si za vedení manželů
Svěcených rozšíříte taneční dovednos−
ti. Přijímají se páry všech věkových
kategorií.
Cena 200 Kč/pár/lekce

     Od ledna je zahájen zápis do základ−
ního kurzu tanečních, kurz bude zahá−
jen v září.

Plesy 2009
7. 2. Hasičský ples
21. 2. Ples města
13. 3. Ples AFK
Kulturní středisko vyhlašuje sou−

těž pro dívky ve věku od 6 do 16 let
Miss Pečecka 2009. Finále soutěže pro−
běhne 5. 4. 09.

Novoroční špacír

Silvestrovské oslavy

Stránku připravila Věra Šuková.

      Kulturní středisko vyhlašuje foto−
grafickou soutěž Poměny města ve
dvou  kategoriích:

– děti a mládež do 15 let,
– nad 15 let a výše.
Fotografie staré, nové do velikosti

formátu A4 zašlete nebo osobně doruč−
te na adresu  Kulturního střediska Peč−
ky do 30. 3. 09. Odborná komise vybe−
re nejlepší fotografie v obou věkových
kategoriích, které obdrží ceny v hod−
notě 1 000 Kč, 500 Kč a 250 Kč. Vítěz−
né fotografie nabídneme k otištění
v regionálním tisku, všechny fotogra−
fie budou vystaveny v dubnu 2009
k oslavám Dne města v  prostorách Kul−
turního střediska Pečky.

Kulturní středisko Pečky opět
uspořádá k výročí  povýšení Peček
na město v neděli 26. 4. 2009  malou
oslavu s názvem Den města. Myšlen−
kou je aktivní účast obyvatel a orga−
nizací města Peček na této oslavě. To
znamená vytvořit program navazují−
cí na sebe tak, aby všichni strávili pří−
jemný den. Dopoledne budou soutě−
že pro děti. Odpoledne na pódiu před
radnicí bude program pro děti s vy−
stoupením jak dětí ze škol, školky
a dalších členů zájmových organiza−
cích, tak i profesionálních umělců.
Jednalo by se o jednotlivá krátká
vystoupení. V kult. stř. se bude ko−
nat koncert. Chcete−li i vy ukázat
ostatním nějakou svoji dovednost,
přihlaste se do připravovaného pro−
gramu v kult. středisku. Současně při−
vítáme jakoukoli pomoc při organi−
zaci této akce.

Kulturní středisko hledá moderáto−
ra programů pro děti. Máte nápady
a rádi si ještě hrajete, přijďte si to vy−
zkoušet!

Kulturní středisko Pečky nabízí
k pronájmu nebytové prostory o veli−
kosti  13,6 m2 v přízemí.
Informace o všech připravovaných
akcích získáte v Kulturním středisku
Pečky, pí Věra Šuková, tel.: 321 785
471 nebo 606 50 68 58.

      Minigolfclub Dráčata Pečky přijí−
má děti a mládež do oddílu. Trénink
Po + St od 14 hodin – v zimě na dráze
v Kulturním středisku Pečky a od jara
na hřišti v zahradě kult. stř. Info.

 V. Šuková.
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Představujeme osobnost

našeho města
V měsíci únoru oslaví životní jubileum 85 let pan Stani−

slav Stupka, který svůj život spojil se službou lidem a se
svým životním jubileem oslaví i 65 let varhanické služby
při farním kostele svatého Václava v Pečkách.

Narodil se v Rateni−
cích, odkud se rodina
přestěhovala do Pe−
ček. Své varhanické
zkušenosti získával
při kostele sv. Jakuba
Většího v Ratenicích.
Po svém otci Františ−
kovi, který za nacis−
tické okupace převzal
varhanickou službu

ve farním kostele svatého Václava v Pečkách, nastoupil
v duchu rodinné tradice na jeho místo a stal se varhaníkem
a ředitelem kůru. Je velkým milovníkem hudby, a tak kaž−
doročně připravuje o vánočních svátcích Půlnoční mši.

I přes svůj pokročilý věk nadále obětavě vykonává var−
hanickou službu a to nejen v Pečkách, ale též každou ne−
děli jezdí spolu s duchovním správcem pečecké farnosti
na mši do kostela sv. Jakuba Většího v Ratenicích a koste−
la sv. Jana Nepomuckého v Cerhenicích.

Svou hudbou doprovází další církevní obřady, ať se jed−
ná o křtiny, svatby nebo i o službu na cestě poslední, při
rozloučení. Postupem času, jak ubývá varhaníků v okolí,

Cyklus přednášek a koncertů
Místní skupiny České křesťanské akademie

na letní semestr 2009

18. února Cestou  necestou po Kalifornii , PhDr. Eva Svo−
bodová / 17 h.
18. března Putování po Svaté zemi,  Doc.RNDr. Václav Zie−
gler, Csc. / 17 h.
26. dubna Koncert k povýšení města Peček / 14 h.
13. května Grunta, Mgr. Lubomír Krátký / 17 h.
27. května Vídeň, metropole na Dunaji, Vladimír Kožnar /
16.30 h.
10. června Chotouň, rodiště sv. Prokopa, Mgr. Vladimír
Rišlink / 17 h.

 Přednášky se uskuteční v malém sále Kulturního střediska
města Pečky

Ludmila Švandová

zajíždí pan Stanislav Stupka vypomáhat i do okolních far−
ností.

Během své varhanické služby se podle výpisu z pamětní
knihy pečeckého kostela (od vzniku pečecké farnosti v roce
1947) měl možnost setkat s P. Františkem Vágnerem, P. Fran−
tiškem Novákem, P. Ludvíkem Krycnerem, P. Vojtěchem
Homolou, P. Josefem Dřínovským, P. Rostislavem Zeleným,
P. Benediktem Vladimírem Holotou, P. Cyrilem Jáníkem
Bystríkem, P. Vladimírem Valentou, až po současného du−
chovního správce P. RNDr.Mgr. Ladislava Součka.

Za jeho nezištnou, časově velmi náročnou službu, by−
chom mu rádi z celého srdce poděkovali a do dalších let
popřáli pevné zdraví, štěstí, spokojenost a Boží požehnání.

Včera jsem byla v bankomatu zjistila jsem, že na mém
účtu je finanční zůstatek 400 Kč. Účet mám u České spo−
řitelny. Vrátila jsem se domů v naději, že se někde muse−
la určitě stát chyba. Jaké bylo moje překvapení, když
jsem zjistila že 19/12/2008 někdo z mého účtu vybral
něco přes 14 000. Vše jsem nepro−
dleně nahlásila na informační lin−
ce České spořitelny, zablokovali
mi ihned kartu. Ještě včera jsem se
rozhodla dojet na fungující poboč−
ku do Prahy, tam jsem kartu na
radu operátorky odevzdala, kartu
přede mnou zlikvidovali, sepsali
jsme protokol o zneužití karty, re−
klamaci a rovnou jsem si zažádala
o kartu novou. Bohužel mají na
vyřízení 90 dnů. Takže jsem mo−
mentálně bez peněz, můžete mi
prosím poradit co mám dělat. Na
koho se obrátit. Chci jen podo−
tknout, že jsem měla celou dobu

kartu u sebe a v Johanesburgu odkud byli peníze vybrá−
ny jsem nikdy nebyla. Prosím o odpověď co nejdříve.

Pokud bude reklamace transakce platební kartou za−
mítnuta, můžete se obrátit na finančního arbitra
www.finarbitr.cz . Upozorňuji ovšem, že pokud byl k výběru
z bankomatu užit správný PIN kód (což se jeví pravděpodob−
ným), nebudete s velkou pravděpodobností úspěšná, neboť
muselo dojít k vyzrazení PINu, za což odpovídá držitel karty.

Sdružení obrany spotřebitelů, o. s.

www.spotrebitele.info,

Poradenská linka 900 08 08 08
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Se smutkem
v srdci vzpomene−
me 17. února
10. výročí úmrtí
našeho milované−
ho manžela,
tatínka a dědečka,
pana

Pokud není uvedeno jinak,
 je začátek v 19 h.

1. 2. Sněženky a machři po 25 letech
ČR / 104 minuty.
2.–3. 2. Bobule
ČR / 90 minut.
4. 2. Sestra
ČR / příst / 70 minut.
5.–6. 2. Čtvery Vánoce
USA / T / od 12 let / 82 minuty.
7.–8. 2. Den, kdy se zastavila země
USA / T / od 12 / 103 minuty.
9.–10. 2. Dokaž to!
USA / T / 90 minut.
11.–12. 2. Veřejný nepřítel č. 1
Fr, I, Kanada / T / od 12 let / 110 minut.
13.2. Kauza Litviněnko
Rus / T / 100 minut.
14.–15. 2. Kozí příběh – Pověsti sta−
ré Prahy
ČR / 80 minut / 15 h a 17 h.
14.–15. 2. Austrálie
USA. Austr / T / 165 minut.
16.–17. 2. Kdopak by se vlka bál
ČR / 90 minut.
18.–19. 2. Zrádce
USA / od 15 let / 114 minut.
20.–21. 2. Jak se zbavit přátel a zů−
stat úplně sám
GB / T / od 12 let / 110 minut.
22.–23. 2. Veřejný nepřítel č. 1 − Epilog
Fr, I, Kanada / Tt / od 12 let / 130 minut.
24.–25. 2. Podivuhodný případ Ben

jamina Buttona
USA / od 12 let / 159 minut.
26.–27. 2. Yes Man
USA / T / od 12 let / 104 minut.
28. 2. Po přečtení spalte
USA / T / od 15 let / 110 minut.

Zámecký biograf

 Poděbrady

10. 2. Jánošík
Uvádí: Činoherní studio Ústí nad La−
bem / 19 h.
Pořad Karla Plíhala je naprosto nevhod−
ný pro děti školního věku.
12. 2. Karel Plíhal / 19 h.
15.2. Dobrodružství hastrmana
Tatrmana
Uvádí: Divadelní společnost J. Juriš−
tové / 15 h.
19. 2. Mam'zelle Nitouche
Uvádí: Jihočeské divadlo / 19 h.
20. 2. Poprask na laguně
Uvádí: Městské divadlo Brno / 19 h.
24. 2. Strašidelný mlýn
Uvádí: Divadelní společnost J. Juriš−
tové / Pro školy / 8.30 h.
24. 2. Vlasta Třešňák
Uvádí: Z. Vřešťál, umělecká agentura
26. 2. Penzion Ponorka
Uvádí: Divadlo U Hasičů Praha / 19 h.
27. 2. Hostinec u Kamenného stolu
Uvádí: Divadlo Na Fidlovačce  / 19 h.

5. 2. Vdovou proti své vůli
Originální poetika Ypsilonky. Hrají

Martin Dejdar, Jiří Lábus, Petr Vacek,
Jan Jiráň, Jan Přeučil, Jana Synková a
další. / 19.30 h.
8. 2. Matěj a čarodějnice

Pohádková komedie pro nejmenší
diváky. Účinkuje DS Toušeň / 15 h.
17. 2. Chvála bláznovství

Literární předloha se v Norsku sta−
la kultovním románem. V hlavních ro−

Vzpomínka

Divadlo Na kovárně

Poděbrady

lích excelují bratři Vladimír Dlouhý a
Michal Dlouhý / 19.30 h.
18. 2. Chvála bláznovství / 18 h.
22. 2. Kubula a Kuba Kubikola

Divadelní představení na motivy zná−
mé pohádky v podání DS Sadská / 15 h.
25. 2. Josef Zíma v Poděbradech

Setkání Na Vlachovce tentokrát
v Poděbradech pro všechny příz−
nivce zpěváka a herce Josefa Zímy
/ 15 h.

Připravujeme na únor

Láska a porozumění (v hlavních ro−
lích Zdenka Hadrbolcová, Miroslav
Mejzlík, David Prachař).
Hymna aneb Urfidlovačka (v hlavní
roli Ladislav Smoljak).

Městské divadlo Kolín

Ladislava Poláka.

„Tvé oči se už na nás nikdy neusmějí,
ale v našich srdcích stále zůstaneš.“
S láskou vzpomínají

manželka Miroslava,
Lenka a Láďa, dcera a syn s rodinami.

Dne 7. 2. tomu
bude rok co nás
navždy opustila
naše milovaná
maminka, babička
a prababička
paní

Dne 24. února
uplynulo již 9 let,
kdy nás navždy
opustila milovaná
dcera, sestra,
manželka
a maminka,

paní

Štěpánka Čelárová

z Peček.

Matka, manžel a dcery

Marie Müllerová
z Peček.

Stále vzpomíná dcera Marie s rodinou

1 tisková strana Kč 2000

1/2 tiskové strany Kč 1000

1/4 tiskové strany Kč 500
1/8 tiskové strany Kč 250

Plošná inzerce v Pečeckých novinách Řádková

inzerce

a společenská

kronika

ZDARMA

Do 29. 3. 2009 – Josef Saska – Všední lidské příběhy
Výstava obrazů a grafiky – vernisáž 7. 2. ve 14 h.

Od 1. 3. do 13. 4. 2009 – Velikonoce 2009 –Voláme jaro!
Prodejní výstava jarních dekorací a keramiky
s největším výběrem kraslic.

telefon: 325 598 122, info@lesniatelierkuba.cz
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Pizzerie v PečkáchPizzerie v Pečkách
Do dokončované Pizzerie v Pečkách hledáme

do mladého kolektivu
pracovité, kvalifikované a spolehlivé spolupracovníky.

Nabízíme
práci v příjemném prostředí

a možnost být na špičce ve svém oboru.

Protože chceme poskytovat budoucím zákazníkům kvalitní jíd−
lo, útulné prostředí i jiné služby, naší podmínkou je nejen po−
třebná kvalifikace a zkušenosti, ale především vlastní zájem
pracovat v kvalitní restauraci.
Očekáváme také zájem o italskou kuchyni a velkou chuť něčemu
se přiučit.

Mohou se hlásit lidé těchto profesí:

Šéfkuchař
Barman – barmanka

Číšník – číšnice
Pomocná síla

Uchazeči o práci přiložte krátký životopis a pošlete na adresu:
islaisova@duetinvest.cz

Případné dotazy na telefonním čísle:
723 547 621 pí Šlaisová, 723 615 411 pí Havlíková
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Seriál o třídění a recyklaci odpadů

I. Úvod
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Příště seriál pokračuje:

II. Jak vše funguje v za−
hraničí? Zkušenosti z EU

III. Jaké odpady vznikají
v domácnostech?

IV. Kam s nimi? Jak třídí−
me odpady?

V. Co se s odpady dále
děje?
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Lyžařský výcvik  – Zlatá Vyhlídka

V neděli 4. 1. jsme vyrazili na lyžařský výcvik. Ráno
jsme se všichni sešli před školou, naložili batohy do auto−
busu a odjeli. Cesta autobusem netrvala příliš dlouho.
Cestou jsme se všichni bavili po svém, ale jak jsme se
blížili k horám, začali si všichni více všímat sněhu venku
a sledovat krajinu kolem.

Autobus nás vyložil v Rokytnici nad Jizerou, pár minut
cesty od chaty. Naše zavazadla nám na chatu vyvezl pan
správce autem. My jsme museli pěšky. Prošli jsme se do kop−
ce po louce i lesem, až jsme konečně dorazili
k chatě, jenž nese jméno Zlatá Vyhlídka. Po příchodu na cha−
tu jsme byli rozděleni na pokoje, které byly velmi dobře vy−

Podpora výuky angličtiny

Výuka jazyků je stále důležitější součástí výuky na všech
školách. Materiální podmínky však nejsou vždy ideální.
Ještě do nedávna se museli naši žáci často spokojit s letitý−
mi poškozenými slovníky a o interaktivních programech se
jim mohlo jen zdát.

Tato situace však nebyla jen na naší škole. Toho si na−
štěstí je vědomo i Ministerstvo školství, mládeže a tělový−
chovy. Proto vyhlásilo na tento školní rok rozvojový pro−
gram na podporu výuky cizích jazyků. Podali jsme žádosti
o grant na zkvalitnění výuky anglického jazyka. Podaná
žádost byla úspěšná a škola obdržela v prosinci 2008 část−
ku 95 350 Kč.

Koordinátorem projektu je paní Zajícová, za realizaci
zodpovídá statutární zástupce ředitele a kontrolou ekono−
mického zajištění je pověřena ekonomka školy. Na realiza−

Netradiční zimní hry

Každý rok si dáváme do plánu akcí hry na sněhu. Často to
však nejde splnit, protože pravá zima v Polabí bývá málokdy.

Letos to však vyšlo – mráz a trocha sněhu. Prvňáci, na−
vlečení do kombinéz, oteplovaček, obaleni šálami, vyzbro−
jeni pekáči a ježdíky, vyrazili do parku. Kluci a děvčata
řádili na jediném zdejším kopečku celou hodinu. Jezdilo se
dokonce i na opravdovém pekáči do trouby. Dětem zima
nevadila a všem krásně vybarvila tvářičky.

Děti a učitelky 1. tříd

bavené. Potom jsme se všichni sešli na obědě, kde nám bylo
sděleno vše o chatě, kde co najdeme a podobně. Celý týden
nám vařili a připravovali pokrmy výborně, takže si nikdo
nemohl stěžovat.

Hned první den jsme šli lyžovat. Začalo mírně sněžit. Šli
jsme na nedalekou sjezdovku, kde nás paní učitelky rozdělili
do tří družstev podle zkušeností s lyžováním.

Celý týden jsme lyžovali dopoledne i odpoledne a učili
se nové způsoby lyžování nebo jen pilovali ty známé.
Ve středu byl odpočinkový den bez lyží. Vydali jsme se
pěšky do Harrachova. V Harrachově jsme viděli skokanské
můstky, na kterých se konají mistrovské závody.

Po celý týden jsme měli pěkné počasí, sněhu bylo dost
a svítilo slunce. V sobotu večer jsme před odjezdem obdrže−
li diplomy a ceny za lyžařské dovednosti a různé zásluhy.

V neděli ráno jsme si zabalili své věci, rozloučili se s cha−
tou a milým personálem a vydali se na cestu k autobusu.
U autobusu nás přivítal vždy usměvavý řidič pan Šulc. Napo−
sledy jsme se rozhlédli po vrcholcích Krkonoš a vyjeli na cestu
k domovu. Domů jsme všichni odjeli bez zranění a zlomených
lyží. A co je nejdůležitější, všichni jako lyžaři.

Lyžařský výcvik se nám všem líbil a musíme poděkovat
paním učitelkám Glaserové, Hujerové, Holubové a Vinohrad−
níkové, že měli dost silné nervy a vydrželi s námi ten týden.

V. Škrle, D. Buchal, 7. B

ci projektu se podílí především učitelé angličtiny: Marcela
Němcová, Klára Literová, Eva Zajícová a Věra Křížová

Díky tomuto grantu se podařilo škole získat nové slov−
níky, výukové materiály pro četbu, interaktivní programy,
texty pro dramatizaci i materiály pro samotné učitele. Na
základě tohoto vybavení je možné rozšířit vlastní četbu
žáků, pracovat na dramatizacích textů, vnímat angličtinu
i jinak, než jenom prostřednictvím učebnic. Věřím, že tyto
svoje dovednosti žáci uplatní nejen ve výuce či při veřej−
ných vystoupeních, ale především pak v praktickém životě.

Pro učitele znamená tento projekt práci navíc, ale pro
žáky otevírá nové možnosti výuky cizího jazyka. Získaná
dotace nám umožní realizovat školní vzdělávací program
pečecké školy v  oblasti výuky angličtiny v plném rozsahu
a opravdu pečovat o kvalitu jazykového vzdělávaní všech
dětí se zřetelem k  jazykové úrovni skupin i jednotlivců.

Děkuji tedy všem, kteří se na tomto programu podílejí
i našemu ministerstvu, které pomáhá v tomto směru vytvo−
řit lepší materiální podmínky pro výuku i na naší škole.

Mgr.Ing. Luboš Zajíc – ředitel školy
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Zpívání u stromečku

Vánoce jsou již za námi, ale my stále rádi vzpomínáme
na tento čas.

Čas vánoční je čas klidu, vzpomínání, radosti, rodinné
pohody a taky očekávání… V tuto sváteční dobu si vždy
najdeme chviličku na milé posezení se svými blízkými
a vychutnáme si společně tyto kouzelné neopakovatelné oka−
mžiky… K této krásné atmosféře chtěli přispět i žáci 3. A
a proto ve své slavnostně vyzdobené třídě přivítali své rodi−
če a blízké a s paní učitelkou Zittovou pro ně připravili bo−
hatý vánoční program a drobné dárečky.

Protože k Vánocům patří i bílá zima a pohádky, v pásmu
nechybělo kromě vánočních koled i několik známých pohád−

kových písní, písniček o zimě a básniček, to vše doplněné
hrou na dětské hudební nástroje a tanečním vystoupením.

Všem nám bylo dobře a načerpali jsme energii pro nad−
cházející chladné zimní dny. Snad nám vydrží až do návratu
sluníčka.

Vzdělávací centrum pečecka,
tř. J. Švermy 141, Pečky

Tel.: 321 621 662, 724 039 209, fax: 321 620 792
www.vzcentrum.cz

Cena: 780 Kč / 10 týdnů – celkem 20 h
keramické dílny (jednorázová platba).

Otevřený kurz – možno přistoupit kdykoliv.
Jednotlivé lekce – 2 hodiny / 100 Kč.

SENIOR-NET aneb Školička internetu pro seniory
Vzdělávací centrum Pečecka pořádá

základní kurzy práce s internetem – 1 h / 45 Kč pro věkovou kategorii 55+.
Kurz pro začátečníky zahrnuje 10 hodin výuky.

Nový termín: 18. 3.–1. 4. 2009
Vždy ve středu a v pondělí od 10 do 12 hodin.

Celkem 5 lekcí po 2 hodinách výuky. Cena 450 Kč.
Další termíny na www.vzcentrum.cz
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Výsledky 11. ročníku vánočního turnaje v šipkách – 2008

XI. ročník Vánočního

šipkového turnaje

Dne 25. 12. 2008 se opět konal tra−
diční, již 11. ročník vánočního šipko−
vého turnaje, který pořádá šipkový klub
Plechovky Pečky v restauraci ,,Na hřiš−
ti,, v Pečkách. Zůčastnilo se 48 registro−
vaných i neregistrovaných hráčů − re−
staurace byla přeplněná k prasknutí :−),
hrálo se 301DO a pro všechny zůčast−
něné byly připraveny  malé ceny −  pro
ty nejůspěšnější pak pěkné poháry
a věcné ceny a to díky našim milým
sponzorům − panu Vorlíčkovi z restau−
race Na hřišti, firmě Kobla Pečky, auto−
dopravě pana Peřky a  panu Volákovi −
kterým bychom touto cestou velice rádi
za jejich podporu poděkovali :−).

Celý turnaj provázela skvělá atmo−
sféra podpořená vánoční výzdobou
a malým občerstvením. Tento rok byl
bohatý i na milé hosty – na turnaj si
přijela zahrát a odreagovat se také re−
prezentantka ČR a Mistryně Evropy
Dáša Komorová, která si také odnesla
pohár pro nejlepší ženu. Měli jsme také
zahraniční hosty a to pana Luka Take−
ra  z Anglie :−). Přijela spousta dobrých
hráčů z první i druhé ligy a tak měl
turnaj vynikající hráčskou úroveň.

Děkujeme moc Všem, kteří si po
vánočním shonu a oslavách našli čas
a přišli se pobavit a zasoutěžit si a sr−
dečně zveme všechny na příští ročník
i na  turnaje které pořádáme během roku
− budeme se na Vás těšit :−)

Všechno nej v novém roce 2009
a nejen v něm :−)… ať to lítá.



02 / 2009 17

TJ Sokol Pečky
Rok zase uplynul, Sokol Pečky stále žije, ale budova soko−

lovny ještě nemá nový kabát. Žádali jsme z Fondu EU o fi−
nanční příspěvek, ale žadatelů je mnoho, tak se na nás nedosta−
lo. Musíme doufat, že v roce 2009 budeme míti více štěstí!

Jestli si čtenáři "Pečecka" pamatují, asi před třemi roky
nám nějaký nenechavec uřízl ( za tu dobu od r. 1928 to
nemohl odšroubovat) pamětní desku na sokolovně. Policie
vše vypátrala, deska se vrátila opravená, ale nebudeme ji
zatím připevňovat, až při opravě fasády.

V roce 2008 nám ubylo asi 50 členů, takže naše členská
základna čítá 220 platících členů. Potom jsou ale některé
(zvláště ženy), které chodí na aerobik a platí každou hodi−
nu. Ten úbytek je v tom, že několik členů odešlo navždy,
ale hlavně: malé děti do tří let tzv. rodiče a děti a předškolní
děti přestanou chodit do cvičení, protože a to hlavně ma−
minky musí nastoupit do zaměstnání a nemá děti kdo do−
provázet. V dnešní době ani děti, které chodí do školy, ne−
mohou navštěvovat cvičení, když je nemá kdo dovést a zase
vyzvednout. Doba je taková, že není radno nechávat děti
bez doprovodu dospělých.

Celkem máme 10 oddílů cvičících. Nejmenší rodiče a děti.
Škoda, že tak málo rodičů těch nejmenších si neuvědomí, jak
tito cvrčci jsou rádi, když mohou formou hry si zacvičit. Při
různých předváděcích hodinách pro prarodiče a příbuzné
a nebo při Akademii ( 8.11.2008) byla vidět ta jejich oprav−
dová radost. Tito nic nehrají. Předškoláci si už uvědomují, že
se musí předvádět. V květnu byl „Župní přebor předškoláků“
a byla to také velká radost. I na Akademii cvičili s elánem.

Děti, které dovršily 6 až 7 let přecházejí do gymnastiky
a florbalu. Naši gymnastici se zúčastnili v Praze „Republi−
kové soutěže Teamgym“ a přivezli si medaile. Z toho množ−
ství byli na III. místě.

Florbal se nám rozrůstá, máme 35 členů, žáci a žákyně
7 až 14 let. Pořádali v pečecké Parkhale posvícenský a vá−
noční turnaj. Jinak byli na turnajích a zápasech v Nymbur−
ce, Kostomlatech, Sokolči a Velimi.

Taneční kroužek kde jsou děvčata 7 až 14 let pořádal
předtančení na plesech a Bambiliádě v Poděbradech. Také
na Akademii se líbily a moc se jim tam tleskalo.

Hudební kroužek nám zajišťuje hudební doprovod při
besídkách a také na Akademii. Při různých vystoupeních se
prezentuje i na veřejnosti.

Dále aerobik, kam chodí hlavně dorost a ženy. Nyní máme
ale malou účast. Hodně žen dojíždí do zaměstnání a vracejí
se dosti pozdě domů; v 19 i ve 20 hod. A dorostu je také
málo. Děti od 15 let jsou v učebním poměru nebo na střed−
ních školách, tak také mají méně času. Ale těší nás, že ty
ženy, které chodily na aerobik se k nám vracejí nyní se
svými potomky.

Věrná garda a zdravotní: zde cvičí ženy i třeba osmdesá−
tileté.

Psilovna nám také jede velmi dobře, ale už to není jako
před 14 lety, kdy neměli posilovnu nikde v okolí a proto
široké okolí jezdilo do Peček.

Také máme takzvané přispívající: Třicet žen a mužů až
devadesátiletí. Každý rok zaplatí příspěvek i když od Sokola
nic nedostanou, jen blahopřání k narozeninám. To jsou So−
kolové celým srdcem. Je napodiv, že tito platí vlastně jen aby
přispěli Sokolu a ti, kteří mohou cvičit 3x až 4 x týdně, se
moc rozmýšlí, zda mají celoroční příspěvek zaplatit, a nikdo
si neuvědomí, že náklady na plyn a elektřinu neustále rostou.

O basketbalu nepíši, protože vedoucí bratr J. Katrnoška
během roku dává zajímavé zprávy do Pečecka.
Jen ještě o Akademii:

TJ Sokol Pečky uskutečnila v sobotu 8.11.2008 slavnost−
ní akademii k 90 výročí založení Československé republiky.
V této době bylo shodně i výročí 120 let Sokola Pečky, 110
let postavení sokolovny v Pečkách. Na akademii byla za−
sloužilému členu Sokola Janu Zumrovi předána medaile za
obětavou práci pro Sokol a řada dalších zasloužilých členů
obdržela pamětní medaile a pamětní listy. Na akademii vy−
stoupili cvičenci a cvičenky Sokola Poděbrady, Kolín, Peč−
ky a předvedli ukázky sletových skladeb. Akademii obohati−
ly svým vystoupením i děti umělecké školy a taneční kroužek
Sebastian. Vyzdobenou sokolovnu a příjemné prostředí
 s hudbou využili účastníci k prohlídce nástěnek s historií
Sokola a k zavzpomínání na své sokolské mládí.

Přejeme hodně zdaru všem čtenářům " Pečecka" i všem
pečeckým občanům.

NAZDAR!  Výbor TJ Sokol Pečky

Zpráva o činnosti
šachového oddílu TJ Sokola Pečky v roce 2008

V soutěžním ročníku 2007–2008 jsme měli zapo−
jených opět 5 družstev. Dvě družstva hrála Regionální
přebor a tři Regionální soutěž.

V Regionálním přeboru ve skupině C (zahrnuje okresy
Nymburk a Mladá Boleslav) si velice dobře vedlo naše
A družstvo, které obsadilo 2. místo s odstupem 8 bodů na
vítězný tým ŠK Mladá Boleslav C. Nejúspěšnějším hráčem
družstva byl Karel Lejnar, který v 11 partiích vybojoval 8,5
bodu; o půl bodu méně, tedy 8 bodů ale jen z 9 partií pak
vybojoval Martin Vesecký a 7,5 bodů ale pouze z 8 partií
(tj. úspěšnost 93,75%!!!) získal Jindřich Kubíček. Dále Jirka

Babička a děda Šamšovi a Noskovi

blahopřejí svému vnukovi Šimonovi

k úspěšné reprezentaci v plaveckých

disciplínách.

Humpolák 6,5 z 10; Zdeněk Rubeš, 5,5 / 11; Kamil
Macek (oba hostující hráči z Poděbrad) 4 / 10, Ondřej
Hudec 3 / 8; Zbyněk Žák 2,5 / 6; Aleš Nigrín 2 / 2; Štégl
2 / 6; a Vagenknecht 1 / 5.

Úspěšné bylo i B družstvo, které v Regionálním
přeboru skupiny D (okresy Kolín, Benešov, Praha−východ)
získalo 17 bodů, stejně jako družstva na 5. a 6. místě, ale
jen díky horšímu vedlejšímu hodnocení skončilo na 7. mís−
tě. Zde si nejlépe vedl František Fekete (hostující hráč
z Poděbrad), se ziskem 7 bodů z 11 partií. Dále pak Oldřich
Eisner vybojoval 6 bodů / 11 partií; Ivo Píša 5,5 / 9; Mar−
tin Sochor (hostující hráč z pražských Bohemians) 4 / 11;
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Jiří Nigrín 4 / 10; Miloš Kubíček 4 / 8; Petr Švára 3,5 / 4;
Charouz Zdeněk 3 / 10; Dobiáš ml. 2,5 / 2; Dobiáš st. 2,5 / 5;
Kolanda 2 / 3 a Michálek Miloš 0,5 / 3.

V nejnižší Regionální soutěži pak mezi 11 družstvy za
vítěznou Čáslaví s odstupem 1 bodu skončilo na 2. místě
naše C družstvo. Celkové 4. místo obsadilo družstvo D
a družstvo E bylo na 8. místě. K nejúspěšnějším hráčům

zde patřili: Petr Švára (C) 8 / 9; Lejnar  (D) 6,5 / 10;
Bednařík 6 / 6;Kubíček Jindřich (oba D družstvo) 6 / 10
a Michálek Miloš (C) 6 / 7.

V letní přestávce byla účast našich hráčů na turnajích
tentokrát skutečně minimální.

Ing. Jiří Nigrin se zúčastnil Mezinárodního turnaje Czech
Open v Pardubicích, které se hraje jako Otevřené mistrovství
Evropy amatérů, kde ve své skupině se 4 body z 9 partií
obsadil mezi 272 účastníky celkové 170. místo.

Tradiční Mezinárodní šachové dovolené v Praze se ten−
tokráte nezúčastnil nikdo.

Ing. Jiří Nigrin se již potřetí vydal na pozvání svého
známého do Holandska, kde se pak na turnaji v Arnhemu
dělil o 27. až 39. místo při účasti 66 hráčů, když ze 6 partií
vybojoval 50 % možných bodů, tedy 3.

V měsíci září pak oddíl uspořádal tradiční Zadinův me−
moriál v bleskové hře. Letošního již 52. ročníku se zúčast−
nilo 30 hráčů. Turnaj vyhrál Jiří Gregor (Holdia Praha) před
Pavlem Postupou ( Joly Lysá nad Labem) a Jindřichem No−
vákem (Caissa Úholičky). Nejlepším domácím hráčem byl
na 7. místě Martin Vesecký.

Začátek nové sezóny 2008 / 2009, do které jsme nasadi−
li pouze 4 družstva, poznamenala velice smutná událost.
Dne 20.10., tedy týden po odehraném 1. kole, zemřel náhle
ve věku 78 let jeden z nejúspěšnějších hráčů pečecké šachové
historie Karel Lejnar, který velice úspěšně zahájil i letošní
sezónu, když 1. 10. vyhrál turnaj důchodců v Poděbradech
i svou partii v 1. kole soutěže družstev proti Bakovu B,
která byla však i jeho poslední.

Vstup do nového ročníku pak vyšel všem družstvům,
když jsme v prvních dvou kolech za−
znamenali z 8 utkání celkem 8 výher.

V současné době je situace u jed−
notlivých družstev následující:

Družstvo A, které však letos hraje
z organizačních důvodů pod hlavič−
kou B má v Regionálním přeboru (sku−
pina C) ze 6 zápasů 6 výher a tedy
plný počet 18 bodů, stejně jako ve−
doucí družstvo ŠK Joly Lysá nad La−
bem D a již náskok 6 bodů před ŠK
města Dobrovice.
Ve druhé skupině D má pak naše dru−
hé družstvo po třech výhrách a tří těs−
ných porážkách 9 bodů a je s mini−
málním odstupem jednoho bodu na
čtvrtý Kolín C na 8. místě.

V Regionální soutěži, kde byla
odehrána zatím pouze 4 kola, má naše

Informační měsíčník Pečecké noviny s pověřením MěZ vydává Město Pečky: graficky zpracovává Městská knihovna
Pečky, tel.: 321 785 566. Náklad 650 ks, cena 6 Kč/ks. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko
vydavatele. Předem nevyžádané rukopisy se nevracejí. Za obsah a původnost příspěvku odpovídá autor. Zadávání
inzerce písemně v Městské knihovně Svatopluka Čecha, 5. května 241, e–mail: redakce@pececko.cz, pod heslem
„Noviny“. Registrační značka – 7627/99. Redakční uzávěrka je 15. den v měsíci. Příspěvky došlé po uzávěrce
i příspěvky nevytištěné z kapacitních důvodů vyjdou v dalším čísle měsíčníku. Tisk: Tiskárna Průša, Klučov.

Basketbalová utkání v hale  - únor 2009

7. 2. Sokol Pečky : BK Ústí n. L. 1. liga ženy  15 h

7. 2. Sokol Pečky : Start Havířov liga ml. dorostenky 11 h
8. 2. Sokol Pečky : BK Kralupy 1. liga ženy 9 h
8. 2. Sokol Pečky : BK Příbor liga ml. dorostenky 11 h
8. 2. Spartak Pečky : BK Brandýs KP st. minižáci 10 h a 12 h

14. 2. Spartak Pečky : BK Kralupy KP ml. minižáci 10 h a 12 h
14. 2. Spartak Pečky : BC Benešov KP dorost U 16 14 h
14. 2. Spartak Pečky B : BK Králův Dvůr KP 2 třídy muži 16 h
14. 2. Sokol Pečky B : BK Beroun KP ženy 18.30 h
15. 2. Sokol Pečky B : Sok.Dobřichovice KP ženy 9 h
15. 2. Spartak Pečky B : TZ Rakovník KP 2 třídy muži 11.30 h
15. 2. Spartak Pečky : BK Kralupy KP dorost U 16 13.30 h
21. 2. Spartak Pečky : TJ  Ruzyně KP  dorost U 18 18 h
22. 2. Spartak Pečky : BC Slaný KP  dorost U 18 9 h

C družstvo také plný počet bodů, tedy celkem 12 a je rov−
něž na 2. místě za Joly Lysá F a družstvo D je pak se 7 body
na 4. místě.

Ing. Jiří Nigrin

MS WORD

základní

Od  úterý  10. března 2009  od  18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt,

10. 3., 12. 3., 17. 3., 19. 3. 2009)
Celkem 12 hodin výuky / 870 Kč

MS EXCEL

základní

Od  úterý 31. března 2009  od 18 do 21 h.
(4 lekce vždy v út a čt

31. 3., 2. 4., 7. 4., 9. 4.2009 )
Celkem 12 hod. výuky / 870 Kč

Kurzy práce s počítačem

Základy obsluhy PC

práce s textem

a internetem

Od  úterý 17. února 2009  od 18 do 21:00 h.
(4 lekce  vždy v út a čt,

17.2., 19.2., 24.2., 26.2.2009)
Celkem 12 hod. výuky/ 870 Kč
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